
 

 

 

 

 
 

PHỤ LỤC A 

 

BẢN THAM CHIẾU CÔNG VIỆC 
    

Mục đích công việc: 
 

Hỗ trợ tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới Việt Nam trong việc xây dựng và thúc đẩy hoạt động dịch vụ quan hệ bảo trợ 

tập trung vào chuyển hóa nhà bảo trợ, trẻ đại diện, gia đình trẻ và cộng đồng thông qua việc phối hợp với các 

tình nguyện viên quan hệ bảo trợ tại các nhà trường, cộng tác viên tại các thôn bản để lập kế hoạch và thực hiện 

các hoạt động dự án quan hệ bảo trợ.  

 

Nhân viên thời vụ sẽ hỗ trợ nhân viên quan hệ bảo trợ và trưởng Chương trình trong việc duy trì hoạt động dịch 

vụ quan hệ bảo trợ và giám sát trẻ đại diện một cách thích hợp và hiệu quả. Thời hạn hợp đồng là 03 tháng (Ba 

tháng) kể từ ngày ký hợp đồng. 

 

Trách nhiệm chính: 
 

1.  Công tác bảo trợ: 
1.1. Hoạt động dịch vụ quan hệ bảo trợ trẻ: 

 Cùng với nhân viên quan hệ bảo trợ trẻ của dự án duy trì quan hệ tốt đẹp giữa nhà bảo trợ và trẻ đại diện 

(thông qua mối quan hệ thư từ giữa nhà bảo trợ và trẻ đại diện). 

 Hỗ trợ nhân viên dự án giám sát quá trình làm APR2017, kiểm tra ảnh APR2017, kiểm tra thông tin 

APR2017, tổ chức tập huấn và giám sát thăm trẻ (CMS) và sau CMS. 

 Thực hiện công tác bóc, kiểm tra thư quà trước khi chuyển xuống thôn. 

 Đi đến các thôn để đưa quà của nhà bảo trợ cho trẻ đại diện, đồng thời nhận các thư giới thiệu, thư cảm 

ơn của trẻ và các báo cáo của trẻ, báo cáo của cộng tác viên … 

 Kiểm tra và đảm bảo chất lượng thư từ (thư cảm ơn, thư giới thiệu) đạt yêu cầu trước khi gửi đi cho nhà 

bảo trợ. 

 Hỗ trợ nhân viên tham gia khảo sát, lấy trẻ mới thay thế. 

 Hỗ trợ nhân viên bảo trợ trong quá trình cấp phát quà nhà bảo trợ gửi bằng tiền mua theo nhu cầu của trẻ 

(GN). 

 Lưu giữ cẩn thận các báo cáo, tài liệu liên quan đến công tác bảo trợ. 

1.2. Công việc giám sát trẻ: 

 Xử lý lịch sử trẻ và ảnh kỹ thuật số của trẻ đại diện để lưu vào hệ thống quản lý quan hệ bảo trợ trẻ.  

 Cập nhật các thông tin trẻ theo đúng yêu cầu. 

 Tham gia quá trình giám sát trẻ theo quy định. 

 Làm việc chặt chẽ với các nhân viên dự án khác để tìm ra giải pháp hợp lý nhằm mục đích tiến hành các 

hoạt động dự án mang lại hiệu quả cao nhất cho trẻ em nghèo khi cần thiết. 

2. Những nhiệm vụ khác 

 Làm các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Chương trình. 

 

3. Nhiệm vụ giám sát: 

 

 Giám sát các tình nguyện viên và các cộng tác viên quan hệ bảo trợ thực hiện các hoạt động dự án tại 

cộng đồng. 

 

 
 

 

Vietnam 
 

14-16 Ham Long Street,  

Hanoi, Vietnam 

 

tel. 84.4.39439920 

fax 84.4.39439921 



 

Kiến thức, kỹ năng và thái độ cần có: 
 

 Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên là người địa phương, thông thạo địa bàn 

 Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Việt, đặc biệt là đối với trẻ em nghèo và người nghèo. 

 Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, kiên nhẫn và làm việc có phương pháp.    

 Có tâm nguyện trong việc phục vụ và giúp đỡ trẻ em nghèo trong vùng dự án.  

 Sẵn sàng và có khả năng đi đến xã, thôn vùng sâu xa và làm việc dưới áp lực công việc cao. 

 Biết sử dụng vi tính văn phòng. 

 Hòa hợp tốt với môi trường làm việc nhóm.  

 

Ứng cử viên thích hợp sẽ phải cam kết làm việc cùng và học hỏi từ người nghèo, đặc biệt là trẻ em nghèo, đồng 

thời phải tuân thủ các quy định, tôn chỉ mục đích và giá trị của tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới khi làm việc với 

người nghèo tại Việt Nam.  

 

CAM KẾT CÙNG THỰC HIỆN BỞI: 

 

Tầm Nhìn Thế Giới Việt Nam 

 

 

 

Phan Thị Uyên Thư 

Trưởng ban Con người và Văn hóa 

                                  Người cung cấp dịch vụ 

    

 

 

 

 

 

 

  
        Lê Huy Định 

     Trưởng Chương trình PTV Yên Bình 

 


